RET Scholenkaart - 2019
Gedurende 1 dag onbeperkt reizen met RET bus, tram en metro.
Voor wie?
Voor 4 t/m 11 jarige scholieren van het basisonderwijs of een BSO en hun begeleiders, die een
groepsreis met minimaal 10 personen willen maken met bus, tram en/of metro van de RET.
Kenmerken:
- De RET Scholenkaart kan uitsluitend online besteld worden via www.ret.nl/scholenkaart.
- De RET Scholenkaart is geldig voor groepen vanaf 10 personen, die bestaan uit kinderen van
4 t/m 11 jaar en hun begeleiders.
- Bij de bestelling geeft u de naam en contactpersoon van de school of BSO door, het aantal
kinderen, het aantal begeleiders en de dag waarop u de groepsreis gaat maken. U geeft
vervolgens toestemming aan de RET om een factuur te sturen voor de kosten.
- Per groep ontvangt u een formulier waarop enkele gegevens zijn geprint, die u bij de
bestelling heeft doorgegeven. Tevens ontvangt u één wegwerp OV-chipkaart met het
reisproduct RET Scholenkaart. De kalenderdag waarop u kunt reizen is met een stempel op
de wegwerp OV-chipkaart aangegeven. Gaat u met de metro reizen, dan ontvangt ieder
groepslid een wegwerp OV-chipkaart met het reisproduct RET Scholenkaart. Het formulier en
de wegwerp OV-chipkaart(en) vormen samen het vervoerbewijs.
- U kunt gedurende 1 dag onbeperkt reizen in bussen, trams en metro’s van de RET.
Overstappen is toegestaan.
- U dient altijd in- en uit te checken met de OV-chipkaart, omdat u anders geen geldig
vervoerbewijs heeft en een boete riskeert. Reist de groep met bus en tram, dan volstaat het
als uitsluitend de begeleider met de wegwerp OV-chipkaart in- en uitcheckt. Reist de groep
met de metro, dan dient ieder groepslid met de wegwerp OV-chipkaart in en uit te checken.
Waar te gebruiken en waar geldig?
De Scholenkaart kan uitsluitend gebruikt worden bij de RET in bus, STOPenGO, tram en metro.
Niet geldig in de BOB-bus en op de Fast Ferry.
Waar te koop?
De RET Scholenkaart is online te verkrijgen bij de RET via www.ret.nl/scholenkaart.
Aan het begin van het schooljaar, zodra de groepsreizen zijn gepland, kunnen de Scholenkaarten al
besteld worden. De levertijd is 7 werkdagen.
Welke OV-chipkaart?
Het reisproduct RET Scholenkaart is geladen op een wegwerp OV-chipkaart.
Tarief:
Voor de RET Scholenkaart betaalt ieder groepslid € 2,60.
Geld teruggave en omwisseling van dit reisproduct zijn niet mogelijk.
Privacy
Bij het aanvragen van de OV-chipkaart, een reisproduct van een vervoerbedrijf en tijdens het reizen
kunnen persoonsgegevens worden verkregen. Deze gegevens zijn onder meer nodig om de met de
school of BSO gesloten overeenkomst uit te voeren. De RET Scholenkaart wordt bij de RET
aangeschaft en er wordt mee gereisd bij de RET. De RET is verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens in verband met het reisproduct en daarbij behorende reisgegevens. Op de
verwerking van persoonsgegevens door het vervoerbedrijf is het privacybeleid van het vervoerbedrijf
van toepassing, welke is in te zien op de website of op te vragen bij de Klantenservice.
Vervoervoorwaarden
Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden Openbaar stads- en streekvervoer van toepassing
voor zover deze niet afwijken van de hierboven genoemde regels m.b.t. de RET Scholenkaart.
Deze vervoersvoorwaarden kunt u inzien op www.ret.nl of opvragen bij de RET Klantenservice via
telefoonnummer 0900 - 500 6010 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten)
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